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Развитие на управлението на 
отпадъчни и повърхностни води в 

Норвегия

Примери от град Берген



Няма нищо ново по отношение на 
предизвикателствата пред отводняването!

Градско наводнение,
Берген, септември 1975 г.

Почистване на 
пясъкоуловител,
Берген, началото на 20-

Канал за повърхностни 
води 3500 пр. н.е., 
Кносос, Крит



История на пречистването на отпадъчни и 
повърхностни води в град Берген, 1850-2015

г.

1865 1881 1965 20051905

• Основни характеристики:

– Растеж на населението, 
замърсяване, болести

– Промяната е станала възможна 
чрез повишено благосъстояние 
и знание, променено 
отношение и нова технология

– С разрешаване на стари 
предизвикателства се появяват 
нови

Постепенен процес с важни 
основни етапи

Източник: Биршеланд, M. и M. Хамербург
(2005 г.). Скритите вени на града. 
Водоснабдяване и канализация в Берген в 
продължение на 150 години Община 
Берген



Преди 1865: Частично отворени 
канализационни системи

1865 1881 1965 20051905

• 18-ти век: отворени канавки, 
отвеждащи отпадъчните води→ лоши 
санитарни условия

• 1707: Въвежда се задължително 
използване на затворени улуци

• Павирането на улиците придава по-чист 
вид (те се почистват на случаен 
принцип по време на проливни 
дъждове)

• Епидемии от холера и тиф в градове в 
Европа и Америка

• Санитарен закон от 1860 въвежда 
санитарна комисия за всички общини в 
Норвегия

blogspot.com



1865-1881: Затворени изходи, 
задръстени с отпадъци

1865 1881 1965 20051905

• 1865: Санитарните регламенти 
изискват затворени изходи в град 
Берген

• Тези изходи не са подходящи за 
преминаване на твърди отпадъци 
през тях

• Половината от домакинствата 
изхвърлят своите санитарни 
отпадъци на улиците

• Постепенно развитие на 
обществени канализационни 
системи



1881-1905: Събиране на частни отпадъци

1865 1881 1965 20051905

• 1881: Общинско събиране на 
частни отпадъци (“нощна 
почва“)

• Канализационните системи са 
запазени за сива вода и 
повърхностни води

• Постоянна война между 
главния лекар и градския 
инженер във връзка с 
въвеждане на водна тоалетна



1905-1965: WC, комбинирана система

1865 1881 1965 20051905

• Медицинската професия 
спечелва войната за WC 

• Бетонни тръби с висока 
способност за 
самопочистване

• Отпадъчни води + 
повърхностни води = 
комбинирана система



1965-2005: Пречистване на отпадъчни води

1865 1881 1965 20051905

• Ограничен капацитет в комбинирани 
изходи често създава инциденти, 
свързани с преливане

• Растяща потребност от пречистване на 
отпадъчните води

• Пречиствателните станции са имали 
намален пречистващ ефект поради 
големия входящ поток от повърхностни 
води

• Отделни изходи за повърхностните 
води

• 1980-те: Пионерна роля във връзка с 
управление на повърхностни води по 
линия на проект за развитие на Сандсли



След 2005 г.: Интегриран подход

1865 1881 1965 20051905

• 2005 г.: Регламенти за 
пречистване на повърхностни 
води въвеждат принципи на 
интегрирано градско 
отводняване

• 2007 г.: Рамков план за 
управление на повърхностни 
води – задължителен за всеки 
план за развитие

• Планиране, ориентирано към
басейни



Постижения на конвенционалното 
градско отводняване



История на успеха

Благосъстоянието в съвременните градове зависи от 
модерното управление на водите:
• Водоснабдяване
• Пренос и пречистване на отпадъчни води
• Пренос на повърхностни води
Конвенционалното градско отводняване се е справило
по един разходоефективен начин с най-належащите
нужди:
• Обществена санитизация
• Сигурност срещу наводнения
• Място за икономическо развитие



Проблеми, свързани с 
конвенционалното градско 

отводняване



Какво се случва с водния цикъл при 
развитие на природни райони?

• Покрита с растителност, 
водопропусклива почва е 
частично подменена от твърди 
повърхности

• Отводняване на потоци и 
блата, изправяне на речни 
корита или отвеждане на реки 
под земята

• Засягат се естествените пътища 
на наводняване

• Естествена инфилтрация, 
задържане, абсорбиране и 
изпарение са значително 
редуцирани

• Попълването на подземни води 
намалява

• Увеличено отвеждане на 
повърхностни води, високи пикови 
потоци и отточни обеми, ерозия и 
пренос на седименти

Източник: Линдхолм O. (2012 г.). Повърхностни води в Х. 
Йодегард (Ed.), Технология за водоснабдяване и 
канализация (стр. 410-435). Hamar: Norsk Vann BA.

Въздействие върху водният баланс и качеството  дори при ниска 
ключова урбанизация (прибл. 10% твърди повърхности)



Свързани със земеползването разлики в интензитета на 
водоотвеждане

Природна среда

Земя, засята със 
земеделски култури

Градски район

Валежи

И
н

те
н

зи
те

т 
н

а 
во

д
о

о
тв

еж
д

ан
е/

и
зх

въ
р

л
ян

е

Време

Източник: COWI/Дирекция „Околна 
среда“

Водосбор преди и 
след развитие



• Runoff quantity
– Increased runoff volumes and peak flows
– Decreased low flows, depressed groundwater 

tables, river stream habitat damage

• Runoff quality
– Important diffuse source of numerous 

pollutants (trace organics, heavy metals, 
nutrients, pathogens…)

• Ecology
– Ecological degradation of receiving water 

bodies

• Landscape aesthetics/beneficial uses
– Decreased recreational value of the urban 

landscape (lack of blue-green infrastructure)
– Impair uses of water resources (drinking 

water, fishing, bathing…)

• Operation of wastewater systems
– Impaired performance of wastewater 

treatment plants caused by stormwater influx
– Costly infrastructure rehabilitation needs

Проблеми, свързани с градския отток

Източник: Чокат, Б., Кребс, П., Маршалек, Я., Раух
В, & Шилинг, В. (2001). Предефинирано градско 
отводняване: от отстраняване на повърхностни 
води до интегрирано управление, Water Science & 
Technology, 43(5), стр. 61-68. 

• Количество на оттока

– Повишени отточни обеми и пикови потоци

– Намалени ниски потоци, депресирани 
подпочвени води, увреждане на 
местообитанията по поречията

• Качество на оттока

– Важен дифузен източник на безброй 
замърсители (следи от органични отпадъци, 
тежки метали, хранителни вещества, патогени…)

• Екология

– Екологична деградация на приемащите водни 
тела

• Естетика на ландшафта/полезно използване

– Намалена възстановителна стойност на градския 
ландшафт (липса на синьо-зелена 
инфраструктура) 

– Влошава използването на водни ресурси 
(питейна вода, риболов, къпане...)

• Експлоатация на системите за отпадъчни води

– Влошена работа на пречиствателните станции за 
отпадъчни води, предизвикана от притока на 
повърхностни води

– Необходимост от скъпа рехабилитация на 
инфраструктурата



Проблеми, свързани с количеството

• Интензивните валежи 
генерират големи количества 
повърхностни води на единица 
площ

• Примери (l/s km2):
– 1995 г. – наводнение в Източна 

Норвегия (Глома):           100
– Екстремно наводнение в малки 

водосбори:                     <900
– Валежи  с 10-годишен период на 

повтаряемост: 10 000

• Бързият пренос на 
повърхностен отток поставя 
остро проблема за 
отводнителен капацитет
– Наводнения на мазета
– Инфраструктурни щети

Източник: Lindholm, O. (2012). Overvann. In H. Ødegaard 
(Ed.), Технология на водоснабдяване и канализация (стр.
410-435). Hamar: Norsk Vann BA.



Проблеми, свързани с качеството

• Токсини в околната среда
– Повърхностните води са 

значителен източник на 
замърсяване с тежки 
метали и органични 
съединения (PAH, PCB и др.)

• Преливане от 
комбинирани  дренажи
– Непречистени отпадъчни 

води се оттичат във водните 
пътища при превишаване на 
дренажния капацитет

– Възникват здравни 
проблеми, когато хората 
влизат в контакт със 
замърсени води



Фактори за възникване на 
проблеми, свързани с повишен 

отток и със загуби от нанесени щети



Olgierd Rudak

Урбанизация

• Повече хора 
живеят в градовете

• Акумулиране на 
стойност

• Твърди 
повърхности

• Градско 
уплътняване



Имоти и вещи под заплаха

• Увеличен просперитет
• Големи инфраструктурни 

инвестиции в градовете
• Много градове са разположени 

в зони, предразположени към 
наводнения
– Пристанищни градове
– Градове, разположени по 

протежение на речни корита

• Много хора искат да живеят 
близо до крайбрежната улица 
или до речното русло

• Променено използване на 
частни домове
– Обзаведени приземни етажи



Запечатани повърхности

• Градовете са пълни с 
непропускливи (запечатани)
повърхности:

– Пътища, паркинги

– Паважи, площади

– Покриви

• Предотвратена инфилтрация

• Повишени обем и скорост на 
оттока

Отток на повърхностни води в 
неразвити и в развити райони
Интензитетът на оттока се увеличава 
в по-уплътнени населени места



Градско уплътняване

Ябълкова градина в жилищен район в Осло се уплътнява с блокове с апартаменти 
(2013 г.)



Градско уплътняване

• Идеята за устойчиво градско 
уплътняване разрешава две 
потребности:
– Жилищно настаняване за 

увеличаващото се градско 
население без  „пълзене на 
града“/загуба на засети площи

– Намалена нужда от транспорт и 
намалени емисии от 
транспортен трафик

• Отводнителните системи не са 
проектирани да се справят с 
повишено натоварване:
– Повече на брой хора използват 

повече вода
– Повече твърди повърхности

Източник: Næss, P., Næss, T., & Strand, A. (2011).Сбогуване на 
Осло с пълзенето на града,. European Planning Studies, 19(1), 
113-139. 

Райони във вътрешната част на Осло, в които е било 
решено/предложено да се изпълни  уплътняване (в червено). 
Източник: Aftenposten, 28 април 2017 г.



Astrid I. Solheim, Firda

Изменение на климата – казусът на 
Норвегия

• По-чести и интензивни епизоди, 
свързани със силни дъждове

• Топене през зимата
• Повишените морските нива ще 

предизвикват по-чести проблеми , 
свързани с обратни води в крайбрежните 
райони

• Климатът се променя
– Умерени/силни валежи се случват по-често и 

са станали по-интензивни през последните
50 години

– Крайбрежните райони в западните и 
северните части на страната са претърпели 
най-голямо увеличение

• Тенденциите ще се засилват
– През настоящия век най-силните валежи се 

очаква да станат по-интензивни в повечето 
части на Норвегия

Брой на епизодите с повече от 10 mm валежи 
в рамките на 24 часа. Средна стойност в 
периода 1957-2010 г. и дългосрочни 
тенденции за същия период.
Източник: Фрауенфелдер Р. и к-в. (2013 г.)



Различни подходи към 
управлението на повърхностни води



COWI

jensenstormwater.com
Byrkjeland & 

Hammerborg (2005)

Комбинирана 
система

Отделна система

„Сиви“ решения

Синьо-зелени 
решения



Технологии

• Една мрежа за събиране на 
отпадъчни и повърхностни води

• Повърхностните води разреждат 
замърсителите и предотвратяват 
задръстване

• Подобрено пречистване на отпадъчни 
води чрез отвеждане/отстраняване на 
повърхностните води

• Освободеният канализационен капаците
предотвратява преливане при пикови 
потоци

• Скъпа модернизация

• Съхранението на вода в затворени 
резервоари за контролирано 
отвеждане разтоварва мрежата надолу 
по течението

• Изискват по-малко пространство

• Понастоящем интегрират технология

• Отворени, покрити с растения 
водни артерии

• Задържане и пречистване на 
повърхностни води (биофилтрация)

• Всичко се намира в 
експериментален стадий , слабо 
прилагане

Комбинирана 
система

Отделна система

Сиви решения

Синьо-зелени 
решения



Комбинирана 
система

Отделна система

Сиви решения

Синьо-зелени 
решения

Отвеждане на повърхностни 
води

Задържане на повърхностни 
води



Комбинирана 
система

Отделна система

Сиви решения

Синьо—зелени 
решения

Затворена Отворени



Контрол на 
болестите

Хигиенна обработка 
на санитарни 

отпадъци

Контрол на 
замърсяването

Превенция на 
преливането

Чисти отпадъчни води

Комбинирана 
система

Санитизация

Сиви решения Синьо-зелени 
решения

Околна среда

Адаптация към 
изменението на 

климата

Контрол на 
наводненията

Отделна 
система

Градска среда

Защита на 
биоразнообразие

Възможности за 
добро здраве и 

отдих

Замърсяване Климат

Управление на 
повърхностни 

води

Температурен 
контрол

Дискурс

Област на 
политиката

Цел

Технология на 
отводняване

Подходи към градското отводняване



Конвенционално в сравнение с „интегрирано“
проектиране на градско отводняване

Конвенционално 

• „Всичко в канализацията“

• Извеждане на повърхностни  
води извън града по 
възможно най-бърз начин

• Затворени решения

Интегрирано

• Местна 
инфилтрация/задържане, 
забавен отток

• Отворени, синьо-зелени 
структури

NOU 2015:16




